Zorgen na een operatieve behandeling in uw mond
Kompres verwijderen
Bij het verwijderen van een tand wordt regelmatig een bijtgaasje achtergelaten op het wondje in
uw mond. U moet na de ingreep een 30-tal minuten hierop blijven toebijten en u mag het daarna
zelf verwijderen.

Hechtingen
Er wordt meestal gehecht met materiaal dat vanzelf verdwijnt. Algemeen genomen neemt dat
proces een 2-tal weken in beslag.
De chirurg zal u verwittigen mocht er toch met niet-oplosbaar materiaal gehecht zijn en zal voor u
dan een controle-afspraak voorzien.

Pijn
De verdoving is meestal na een 3 à 4-tal uren uitgewerkt. Het is raadzaam een pijnstiller in te
nemen alvorens de verdoving is uitgewerkt. Klassiek wordt Ibuprofen voorgeschreven. Deze
pijnstiller neemt men best in met de maaltijd en mag gecombineerd worden met Paracetamol.
Een klassieke extractie geeft een 5-tal dagen ongemak. De verwijdering van een ingesloten
wijsheidstand kan een week tot tien dagen nalast geven.

Zwelling
Door de operatie kan de wang zwelling vertonen. Deze neemt klassiek toe in volume de eerste 48u
na de ingreep. Nadien zal deze over verloop van een week tijd geleidelijk aan wegtrekken. Soms
kan een blauwige verkleuring van de huid simultaan optreden, dewelke dan vervolgens geel wordt.

Nabloeding
Een forse nabloeding kan gestopt worden dmv het aanbrengen van een bijtgaasje op de wonde.
Daarna dient het kompresje een 30-tal minuten ter plaatse te blijven door met redelijke kracht
dicht te bijten. Belangrijk is dat u druk op de wonde uitoefent en absoluut niet gaat spoelen.

Poetsen en spoelen
De dag van de ingreep worden de tanden best niet meer gepoetst of gespoeld. De dag na de
ingreep is het raadzaam de tanden opnieuw goed te poetsen en kan na het poetsen aanvullend
gespoeld worden met een mondspoelmiddel. Na een week tot 10 dagen mag met het
mondspoelmiddel gestopt worden.

Eten en drinken
Nadat de verdoving is uitgewerkt, zo een 4-tal uren na de ingreep, mag u eten en drinken. De dag
zelf is het tegenaangewezen warm voedsel in te nemen: dit kan zorgen voor bloeding en meer
zwelling. De dag na de ingreep kan opnieuw warm gegeten en gedronken worden.
Roken is nadelig voor de wondgenezing en wordt best vermeden tot 5 dagen na de ingreep.

IJs
We adviseren de geopereerde regio te koelen door uitwendige ijsapplicatie de eerste 6 tot 8u. Dit
om de zwelling zoveel als mogelijk te beperken. Het ijs hoeft niet continu aangelegd te worden,
maar à ratio van 20 minuten per uur.

Contact opnemen
Het is verstandig contact op te nemen met de dienst MKA als:
- u koorts maakt boven de 39°C
-de pijn of de zwelling na een 5-tal dagen niet afneemt maar eerder toeneemt
-de wonde blijft bloeden, nadat meermaals een halfuur druk werd uitgeoefend op de
wonde
Tussen 8u en 18u: 016/20 91 90
Buiten de diensturen kan u terecht op het nummer van de spoeddienst 016/20 92 80

